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Chanakan Akkharan nimikkoraportti 1/2015 

 
Chanakan Akkhara on Suomen Lähetysseuran uusi stipendiaatti Thaimaassa. Hän on 36-vuotias ja 
kotoisin syrjäisestä Naanin maakunnasta. Chanakan opiskelee nyt toista vuotta Luther-
seminaarissa Bangkokissa. Mies kertoo, että jokaisella oppiaineella on paljon merkitystä hänelle ja 
tulevalle työlle seurakunnassa. Chanakan sanoo, että ei ole aina nopein oppimaan uusia asioita, 
mutta motivaatio ja asenne hänellä on huippuluokkaa! Hän myös kertoo rukoilevansa jatkuvasti 
Jumalaa, jotta Hän auttaisi opinnoissa eteenpäin.  
 
 

 
 
 
Chanakan on erityisen kiinnostunut yhteiskuntaan ja yhteisössä elämiseen liittyvistä aineista, sekä 
seurakuntatyön erilaisista puolista Thai-yhteiskunnassa. Kirkkohistoria on myös miehen lempiai-
neita, koska se auttaa ymmärtämään asioita kokonaisvaltaisesti. Stipendiaatti sanoo oppineensa 
asioita opettajien lisäksi opiskelijatovereiltaan, kun he keskustelevat oppimistaan asioista. Chana-
kan sanoo oppivansa jatkuvasti myös yhteisten hartauksien kautta. Raamatuntulkinta avaa jatku-
vasti uusia merkityksiä ja hän Chanakan toivoo ymmärtävänsä sitä kautta paremmin Jumalan tah-
toa elämässään ja ympärillään. 
 
 

Hengellistä ja fyysistä työtä 
 
Viimeisen reilun puolen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Chanakan Akkhara on käynyt kotona 
joulun aikaan auttamassa perhettään ja kyläänsä. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kuukau 
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den mittaisella lomalla hän on osallistunut seminaarin järjestämään Raamattu-leiriin Rayongilla. 
Tämän leirin jälkeen Chanakan oli mukana järjestämässä toista leiriä Naanin maakunnassa, Bande-
nin kylässä yhdessä kirkon piispan ja seminaarin dekaanin, rouva Monrudeen kanssa. Tämä leiri oli 
tarkoitettu paikallisille asukkaille, aikuisille ja lapsille.  
 
Tämän toisen leirin päätyttyä Chanakanille jäi hetkeksi aikaa jäädä Naaniin auttamaan isäänsä ja 
äitiänsä maataloustöissä. Chanakanin perhe on hyvin köyhä ja siksi myös hänen apunsa on aika 
ajoin hyvin tärkeää. Bussilipun takaisin Bangkokiin ja seminaarille hän kustansi työskentelemällä 
rakennustyömaalla arkipäivisin. Viikonloppuisin hän auttoi Naanin seurakuntatyötä johtavaa Am-
nuay-nimistä pastoria erilaisissa vastuutehtävissä. Pääasiassa Chanakan sai julistaa evankeliumia ja 
rohkaista seurakuntalaisia. 
 
 

Haaveena evankelistan työ 
 
Tulevaisuudelta Chanakan toivoo, että opiskelujen päätyttyä seminaarilla hän voisi alkaa työsken-
nellä evankelistana ja julistaa evankeliumia. Hän sanoo oppineensa jo tähän mennessä paljon seu-
rakuntatyöstä opiskelujen ja harjoittelujen kautta. Chanakan kertoo olevansa valmis tekemään 
evankelistana kaikkea sitä, mihin Jumala häntä kutsuu.  
 
Hän uskoo, että voi omalta osaltanaan olla kutsumassa uusia ihmisiä kristityiksi ja antamaan oman 
panoksensa kirkon kasvamiseen ja kehittymiseen Thaimaassa. Chanakan sanoo rukoilevansa Juma-
lalta tähän tehtävään päättäväisyyttä ja kestävyyttä. 
 
 

Rukousaiheita 

Rukoilemme kärsivällisyyttä, rohkeutta ja intoa Chanakan Akkharan opiskeluihin. Stipendiaattim-

me perhe on hyvin köyhä, joten perheen puolesta voi hyvin myös rukoilla. 

   

Kiitokset tukijoille! 

Haluan kiittää sydämeni pohjasta kaikkia opiskelujani tukevia ihmisiä Suomessa ja kaikkia niitä, 

jotka ovat omalta osaltaan olleet apunani ja tukenani. Ilman teitä en pystyisi opiskelemaan. Kii-

tokseksi kaikesta tästä tuesta, lupaan omalta osaltani opiskella käyttäen siihen kaikkia kykyjäni 

viimeistä energian ripettä myöten!  

Rukoilen teille kaikille Herramme Jeesuksen Kristuksen siunausta kaikissa asioissa. Lupaan myös, 

että jos saan joskun mahdollisuuden tulla Suomessa käymään, opettelen ainakin sen verran eng-

lantia, että osaan välittää teille kaikille kiitokseni kasvokkain.  

Kaikkia tukijoitani Suomessa koko sydämestäni siunaten, 

 

Chanakan Akkhara 


